
Koeohjeen muutos hyppyesteen korkeus määräytyy rodun keskisäkäkorkeuden mukaan 

Liikkeet ja niiden pisteytys eri koeluokissa 

Liike Koeluokka 1 Koeluokka 2 Koeluokka 3 

Vapaana seuraaminen 
 

15 pistettä 15 pistettä 15 pistettä 

Liikkeestä istuminen 
 

10 pistettä 10 pistettä 5 pistettä 

Maahanmeno ja 
luoksetulo 

10 pistettä 
Maahanmeno kävelystä 

10 pistettä 
Maahanmeno kävelystä 

10 pistettä 
Maahanmeno juoksusta 

Liikkestä seisomman 
jääminen 

 5 pistettä 
Seisomaan jääminen 
kävelystä ei luoksetuloa 

10 pistettä 
Seisomaan jääminen 
juoksusta luoksetulo 

Noutaminen 
tasamaalta 

15 pistettä 10 pistettä 10 pistettä 

Hyppynouto 80, 70 tai 
60 cm esteen yli 

15 pistettä 15 pistettä 15 pistettä 

Vinoesteen ylitys tai 
estenouto 

15 pistettä 15 pistettä 15 pistettä 

Eteen lähettäminen ja 
maahanmeno 

10 pistettä 10 pistettä 10 pistettä 

Paikallaolo häiriön 
alaisena 

10 pistettä 10 pistettä 10 pistettä 

Yhteensä 100 pistettä 100 pistettä 100 pistettä 

 

Noutoliikkeet 
Jos koira ei luovuta noutokapulaa kolmannellakaan käskyllä, koiran suoritus hylätään tottelemattomuuden vuoksi. 
Noutoesineet 
Kaikissa noutoliikkeissä on käytettävä kokeen järjestäjän noutoesineitä. 
Kaikkien osallistujien on käytettävä samanlaisia noutoesineitä. Noutoesineiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: 
Keskiosan on oltava puinen. 
Noutoesineiden painojen on vastattava määritettyjä painoja. 
Keskiosan on oltava vähintään 4 cm korkeudella maasta. 

 

Hyppyeste 
 

Hyppyesteen mitat ovat: korkeus joko 80 cm, 70 cm tai 60 cm, leveys 150 cm. Hyppykorkeus 
määräytyy koiran säkäluokan mukaan. Säkäluokat ovat: suuret koirat (keskisäkäkorkeus > 57 
cm), keskikokoiset koirat (keskisäkäkorkeus >50 cm ≤ 57 cm) ja pienet koirat (keskisäkäkorkeus 
≤ 50 cm). Säkäkorkeusluokat esitetty liitteessä 1. Harjoitushypyt eivät ole sallittuja kokeen aikana. 

 



 
Vinoeste 
Vinoeste koostuu kahdesta yläosistaan toisiinsa kiinnitetystä kiipeämisseinästä, joiden leveys on 150 cm ja korkeus 
191 cm. Seinät asetetaan maahan sellaiseen kaltevuuteen toisiinsa nähden, että esteen pystysuora korkeus on 180 
cm. Esteen pinnan on kauttaaltaan oltava luistamaton. Esteen yläosaan kummallekin puolelle kiinnitetään 3 
kappaletta 24/48 mm kiipeämistukea. Kaikilla kokeeseen osallistuvilla koirilla on käytettävä samoja esteitä. 
Harjoitushypyt eivät ole sallittuja kokeen aikana. 

Liikesuoritusten kuvaus 
Vapaana seuraaminen ja laukaukset 
Koiran tulee perusasennosta käskyllä "seuraa" seurata ohjaajaa tarkkaavaisesti, iloisesti ja keskittyneesti ohjaajan 
vasemmalla puolella lapa ohjaajan polven tasolla. Vapaana seuraaminen suoritetaan alla olevan kaavion mukaisesti. 
Koirakon tulee ottaa aloitusperusasento viimeistään silloin, kun toinen koirakko on valmiina perusasennossa 
liikesuoritusta "paikallaolo häiriön alaisena" varten. Koirakon kulkiessa ensimmäistä suoraa ammutaan kaksi 

laukausta. 

Hyppynouto 
 

Ohjaaja siirtyy koiransa kanssa perusasentoon vähintään 4 metrin päähän esteestä. Ohjaaja heittää suorasta 
perusasennosta noutokapulan (paino 650 g) koiran säkäluokan mukaisesti määräytyvän joko 80 
cm, 70 cm tai 60 cm korkean esteen yli. Tukiaskel on sallittu heiton aikana. Jalan takaisin siirtämisen 

jälkeen on pidettävä noin 3 sekunnin tauko. Koiran tulee istua vapaana ja rauhallisena ohjaajan. vieressä. Käskyllä 
"hyppy" koiran tulee hypätä esteen yli. Käsky "tuo" on annettava hypyn aikana. Koiran tulee juosta 
suoraan noutokapulan luo, ottaa se heti suuhunsa ja tuoda se esteen yli hypäten suoraan ohjaajalle. Koiran on 
suoritettava koko liike halukkaasti ja esitettävä voimakkaat hypyt esteeseen koskematta. Koiran tulee ohjaajan edessä 
istuessaan ja myös kapulan noutamisen aikana pitää kapulaa rauhallisesti suussaan niin kauan, että ohjaaja noin 3 
sekunnin kuluttua ottaa kapulan koiralta käskyllä "irti". Koiran on ohjaajan edessä istuessaan pidettävä kapulaa 
varmasti ja rauhallisesti ja tarjottava sitä ohjaajalle. Noin 3 sekunnin tauon jälkeen koira otetaan käskyllä "sivulle" 
perusasentoon. Ohjaajan tulee pitää kapulaa oikeassa kädessä käsivarsi alas ojennettuna. Ohjaajan tulee palauttaa 
noutokapula tarkoitukseen varattuun telineeseen. 
Arvostelu 
Koiran suoritus ei ole halukasta eikä määrätietoista, virheet kapulan suuhun otossa, kapulan pudottaminen, kapulalla 
leikkiminen tai sen pureskelu, ohjaajan haara-asento, virheet eteen istumisessa ja perusasennossa (esim. rauhaton 
käyttäytyminen), sekä ohjaajan avut. Nämä virheet alentavat arvosanaa virheen suuruuden mukaan. Jos koira 
koskettaa estettä, vähennetään korkeintaan -1 piste hyppyä kohti, ja ponnistuksesta korkeintaan -2 pistettä. 
Liikesuorituksen osa-arvostelu on mahdollinen vain siinä tapauksessa, että koira suorittaa vähintään yhden hypyn ja 
nouto-osan liikkeen kolmesta osasta (menohyppy–nouto–paluuhyppy). 
Meno- tai paluuhyppy jää suorittamatta, nouto moitteeton: 10 pistettä 
Hypyt moitteettomat, nouto jää suorittamatta: 0 pistettä 
Jos koira kaataa esteen menohypyssä, vähennetään: -5 pistettä 
Liikesuoritus uusitaan. Uusinnassa arvostellaan nouto ja paluuhyppy. 
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